
خيري عمر

سيطرته  عــن  حفتر  خليفة  يعلن  بينما 
تموز  يوليو/   5 في  بنغازي  على مدينة 
الــجــاري، ظهر اتــجــاه إلــى إثـــارة الــصــراع 
ــنـــي، حــيــث نـــشـــرت الــلــجــنــة  ــنـــي والـــديـ اإلثـ
فتوى  املؤقتة(  )الحكومة  لإلفتاء  العليا 
ــــب اإلبـــــاضـــــي فــي  ــذهـ ــ ــاع املـ ــ ــبـ ــ بــتــكــفــيــر أتـ
لــيــبــيــا، ظــهــرت فـــي مــطــلــع يــولــيــو/ تــمــوز 
الـــجـــاري مــن دون تــاريــخ مــحــدد، غــيــر أن  
تــنــاولــهــا ضــمــن الــســيــاق الــســيــاســي يثير 
الــجــدل بــشــأن انــبــعــاث اتــجــاهــاٍت جــديــدة 
للصراع، من شأنها تقويض فرص الحل 
الــســيــاســي، وهـــو مـــا يــثــيــر الـــجـــدل بــشــأن 
دوافع هذه التوجهات واآلثار السياسية 

بة عليها.
ّ
املترت

وعلى الرغم من أن إصدار »اللجنة العليا 
لإلفتاء« آراء وفتاوى بشأن تياراٍت فكريٍة 
ودينية وسياسية تتسم بالطابع املحلي، 
مثل مريدي التيار الصوفي والنشطاء في 
اب واملثقفني وغيرهم، 

ّ
التيار املدني والكت

ــــدور فـــتـــوى بــتــكــفــيــر اإلبـــاضـــيـــة ال  ــإن صـ فــ
ــاره عــلــى لــيــبــيــا، وإنـــمـــا تشمل  ــ تــقــتــصــر آثـ
أتباع املذهب اإلباضي في املغرب العربي، 
ومـــن ثـــم، اعــتــبــر املــجــلــس األعــلــى ألمــازيــغ 
ــمـــوز الــــجــــاري،  لــيــبــيــا، فــــي 11 يـــولـــيـــو/ تـ
الـــفـــتـــوى بــمــثــابــة تــحــريــض صـــريـــح على 
اإلبــــــادة الــجــمــاعــيــة لـــأمـــازيـــغ فـــي لــيــبــيــا، 

وانتهاك للمعاهدات واملواثيق الدولية.
الــديــنــي لهذه  الــنــظــر عــن التقييم  وبــغــض 
 
ً
الــفــتــوى، تــبــدو آثــارهــا الــســيــاســيــة مثيرة
لالهتمام، حيث ال تنصرف فقط إلى إثارة 
ــراع مـــذهـــبـــي، ولــكــنــهــا تـــقـــود املــجــتــمــع  ــ صـ
والـــدولـــة نــحــو انــقــســامــاٍت ســيــاســيــٍة أكثر 
حدة، فإنه بالنظر للترابطات والتحالفات 

معين الطاهر

لــم تنتظر الــقــدس عـــودة الــرئــيــس محمود 
ــا لـــم تــســمــع عن  ــمـ عـــبـــاس مـــن الـــصـــني، وربـ
ــى عــقــد  ــ ــه بـــعـــد الــــعــــودة املـــيـــمـــونـــة إلـ دعــــوتــ
اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام 
أكــثــر مــن أسبوع  الــلــه مــســاء الجمعة، بعد 
على إغالق املسجد األقصى، وبعد أن يكون 
كلها،  فلسطني  في  وإخوانهم  القدس،  أهل 
قـــد أمـــضـــوا ســحــابــة نـــهـــار آخـــــر، بــعــد ليل 
طــويــل، فــي كـــّر وكـــّر عــلــى حــواجــز الشرطة 
ــاء فــلــســطــني، ملنعهم  ــ الــصــهــيــونــيــة فـــي أرجـ
الــقــدس، حيث اعتصم من  مــن التوجه إلــى 
وصــــل مــنــهــم إلــــى شـــوارعـــهـــا عــلــى مــداخــل 
وا 

ّ
الــطــرق املــؤديــة إلــى األقــصــى، بعد أن مل

مــن الــفــّر والــفــّر الـــذي بــرعــت فــي ممارسته 
خب وأركــان السلطة، ومن يّدعي النطق 

ُ
الن

بــلــســان أجــهــزتــهــا األمــنــيــة، ودعــواتــهــم إلــى 
التعقل، وإيهامهم بقدرتهم على حل جميع 
ما هو عالق، من خالل الطريق الذي برعوا 
ــه، والــــغــــوص فــي  ــبــ فــــي الـــســـيـــر فــــي ســــراديــ
دهاليز مفاوضاته، واالختباء وراء مبادرٍة 
ــعــقــد، وهــاتــٍف ُيــقــرع 

ُ
ــأِت، وصــفــقــٍة لــن ت لــم تــ

اعتداء، وكراسي ومواقع لن تدوم  بعد كل 
ــٍن عــــرف الــطــريــق منذ  ــ ألصــحــابــهــا فـــي وطـ
صيرورته إلى الشهادة والحرية، وبرع في 

طرد أعدائه ومحتليه من جباله وروابيه.
أغلق  بوابة تحرسه،  أربــع عشرة  لأقصى 
العدو الصهيوني منها، في تدابيره أخيرا، 
ــى عـــلـــى بـــــاب الــعــمــود  ــقــ عـــشـــرا مـــنـــهـــا، وأبــ
املستوطنني  الجتياحات  خّصصه   

ً
مدخال

الصهاينة املسجد، بحراسة حراب الجنود 
وبنادقهم، ووضع بوابات إلكترونية على 
ــوابـــات؛ خــّصــصــهــا لــعــبــور عــشــرات  ثـــالث بـ
الـــصـــلـــوات  ــيــــت  مــــواقــ ــــي  فـ ــلــــني،  املــــصــ آالف 
الـــخـــمـــس. مـــا يــعــنــي عــمــلــًيــا عــــدم الــســمــاح 
املسجد،  إلـــى  بــالــولــوج  منهم  لــعــشــرات   

ّ
إال

أسامة عثمان

ــتـــالل اإلســرائــيــلــي   االحـ
َّ
ر أن ـــكـــرَّ

ُ
بـــات مـــن امل

ــى، لــتــحــقــيــق ما  يــســتــهــدف املــســجــد األقـــصـ
كأمناء  فة،  متطرِّ يهودية  جــمــاعــاٌت  تعلنه 
جــبــل الــهــيــكــل وغـــيـــرهـــا، وهــــو إعـــــادة بــنــاء 
إســرائــيــل وخارجها  )فــي  املــزعــوم،  الهيكل 
فة تهدف  َيد من 15 جماعة يهودية متطرِّ

ْ
أز

ــاء الــهــيــكــل عـــلـــى أنــــقــــاض املــســجــد  ــنـ ــــى بـ إلـ
ى هذا الهدف، 

َّ
األقصى(. واالحتالل إذ يتبن

ــا عــلــى املــســجــد األقــصــى اســـَم »جبل 
ً
ُمــطــِلــق

ــالـــي، إلـــــى تــلــك  ــتـ ــالـ ــكـــل«، ويـــســـتـــنـــد، بـ ــيـ ــهـ الـ
املرجعية الدينية، غير الخاضعة للتفكير، 
أو لـــلـــواقـــع، بـــل لــلــحــقــائــق الــتــي أقـــــّرت بها 
)ِمن ضمن َمن أقّروا( منظمة األمم املتحدة 
)اليونسكو( في  للتربية والثقافة والعلوم 
قــرار لها أخــيــرا، وهــو األمــر الــذي أمعن في 
تكذيب قادة إسرائيل، وترَكهم منفردين في 
هم عــلــى  وصف 

َ
تلك املــزاعــم، إلــى حــدِّ حمل

القرار بأنه »يرقى إلى درجة نكران التاريخ 
اليهودي«. 

 
ُ

ده  الــدول ــجــدِّ
ُ
وجــاء في نــصِّ الــقــرار الــذي ت

 
َّ
ــاء فـــي »الـــيـــونـــســـكـــو«، دوريـــــــا، »أن األعــــضــ

املــســجــد األقـــصـــى/ الـــحـــرم الــشــريــف مــوقــع 
ــــص لـــلـــعـــبـــادة  ـ ــــصَّ ــخـ ــ س ُمـ إســــــالمــــــي مــــــقــــــدَّ
الــــرحــــمــــة، وطـــريـــق  بـــــاب   

َّ
لــلــمــســلــمــني، وأن

بــاب املــغــاربــة، والــحــائــط الــغــربــي للمسجد 
األقــصــى، وســاحــة الــبــراق، جميعها أجــزاء 
ــن املـــســـجـــد األقــــصــــى/ الـــحـــرم  ال تـــتـــجـــزأ مــ
الــشــريــف، وعــلــى إســرائــيــل تمكني األوقـــاف 
ــة األردنــــــــيــــــــة مــــــن صـــيـــانـــتـــهـــا،  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ اإلســ
القائم  التاريخي  الوضع  وإعمارها حسب 
قــبــل االحـــتـــالل عـــام 1967«. لــم تــعــتــرف أيُّ 
دولــــٍة بــالــســيــادة االحــتــاللــيــة عــلــى املسجد 
األقـــصـــى، حــتــى الــــواليــــات املــتــحــدة األكــثــر 
انحيازا إلسرائيل، مع أنها تتركها تمارس 
تلك االعتداءات املتزايدة، إال أن وزير األمن 
الداخلي في حكومة االحتالل، جلعاد أردان، 
ح إن الــســيــادة عــلــى املــســجــد األقــصــى  ــرَّ صــ
ــــا مــوقــف  ــيــــس ُمــــهــــمَّ لــــدولــــة إســــرائــــيــــل، ولــ
ه على  الــدول األخــرى، وذلــك في معرض ردِّ
ـــهـــت إلســرائــيــل بــشــأن إغــالق  انــتــقــادات ُوجِّ
املــســجــد األقـــصـــى، فــالــغــرض مــن الــبــوابــات 

اإللكترونية سياسي وليس أمنيا.
وال رابط منطقيا بني العملية الفدائية التي 
أعلن  الــتــي  الخطيرة  والنقلة  أخــيــرا  جــرت 
هــآرتــس  وكــانــت صحيفة  االحـــتـــالل.  عنها 
قد نقلت، في يوليو/ تموز عام 2015، عن 
مسؤول في ديوان رئيس الوزراء، بنيامني 
تــتــرّكــز على  »نــقــاشــاٍت   

ّ
إن قــولــه  نتنياهو، 

 انتقاء عند دخول 
َ
إقامة نظاٍم ُيتيح عملية

املساجد، والتي ستُحول دون دخول جهاٍت 
 جــــاءت 

ْ
ــه وإن ــ ُمـــحـــّرضـــة وُمـــتـــطـــرفـــة.« وإنــ

تــلــك الــنــقــاشــات فـــي ســيــاق تــنــظــيــم دخـــول 
ياح األجانب إلى باحات  اإلسرائيليني والسُّ
األقــــصــــى، إال أن الـــفـــكـــرة قـــائـــمـــة؛ مـــن أجــل 
توظيفها لخدمة الغاية الكبرى، هنا، وهي 
م في املسجد  فْرض كامل السيادة، والتحكُّ
ى جبل  األقــصــى؛ اقــتــرابــا مــن بناء مــا ُيسمَّ

الهيكل مكانه.
وكــمــا كـــان رئــيــس الـــــوزراء األســـبـــق، أرئــيــل 
شــــــارون، عــنــدمــا اقــتــحــم املــســجــد األقــصــى 
عـــام 2000 مــدفــوعــا بــاعــتــبــارات حــزبــيــة )ال 

خورشيد دلي

ــم كـــشـــف وكــــالــــة األنــــاضــــول  ــهـ ال يـــمـــكـــن فـ
الــتــركــيــة الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة 
ــة إال فــــي ســيــاق  ــرق ســــوريــ ــ فــــي شـــمـــال شـ
زيــــادة الــتــوتــر بـــني الــبــلــديــن، عــلــى خلفية 
الكرد،  دعمها  األميركية  اإلدارة  مواصلة 
ــــدم اســتــجــابــتــهــا ملــطــلــب تــركــيــا بــوقــف  وعـ
هــذا الــدعــم، وهــو مــا تــعــّده أنــقــرة الحليفة 
ثوابت  على  انقالبا  لواشنطن  التاريخية 
التركية، منذ انضمت   - العالقة األميركية 
تــركــيــا مــبــكــرا إلـــى حــلــف شــمــال األطــلــســي 
ــام 1952، ولـــعـــل مـــا يـــزيـــد من  ــنـــاتـــو( عــ )الـ
مخاوف تركيا شعورها العميق بأن وراء 
الدعم األميركي للكرد وجود مخطط غير 
معلن، هدفه إقامة دولة كردية في املنطقة، 
وإن إقــامــة مــثــل هــذه الــدولــة ســتــؤدي إلــى 
تقسيم تركيا، فيما تقول واشنطن إن ذلك 

يأتي في إطار الحرب على »داعش«.
ــكــــذا، تـــحـــول الـــدعـــم األمـــيـــركـــي لــلــكــرد   وهــ
العالقات  إلــى نقطة خــالف متصاعدة في 
التركية – األميركية، أفقدها الثقة من جهة، 
ومـــن جــهــة ثــانــيــٍة، عــّمــق مــن الـــشـــروخ بني 
البلدين، السيما ان قضية تسليم فتح الله 
غولن املتهم بالتوّرط باإلنقالب العسكري 
الـــفـــاشـــل فـــي تــركــيــا تــخــيــم بــظــاللــهــا على 
الواقع، ترى تركيا  أمــام هذا  العالقة.  هذه 
أن الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة الــتــي 
التاريخي  الحليف  بــني  الــتــوفــيــق  تــحــاول 
)تــركــيــا( والــحــلــيــف الـــكـــردي الــجــديــد عبر 
لـــعـــبـــة الـــــتـــــوازنـــــات لـــيـــســـت ســــــوى مـــجـــرد 
مــن مطالب  للتهرب  دبــلــومــاســي،  أســلــوب 
أنـــقـــرة، واملـــضـــي فـــي املــخــطــطــات الــخــفــيــة، 
ومثل هذا األسلوب لم يعد ممكنا القبول 
واشنطن  على  وإن  املقبلة،  املرحلة  في  به 
تحالفها  استمرار  بني  خيارها  تحسم  أن 
الــعــودة إلــى تحالفها القديم  الــكــرد أو  مــع 

مع أنقرة. 
وعليه، فان كشف أنقرة املواقع العسكرية 
فــي ســوريــة يشكل رســالــة تركية  األميركة 
بــأنــهــا لــن تقبل بــاســتــمــرار الــوضــع هــكــذا، 

ـــراع بــني  ـــصـ الـــقـــائـــمـــة، تـــزيـــد احـــتـــمـــاالت الـ
املـــكـــونـــات الــثــقــافــيــة بــشــكــٍل يـــهـــّدد تــكــامــل 
الـــدولـــة واالنـــدمـــاج الــوطــنــي، فــمــنــذ بــدايــة 
األزمة السياسية، ظهر انحياز كثيرين من 
جماعة التبو لعملية الكرامة، فيما ساند 
الــطــوارق واألمـــازيـــغ املــكــونــات السياسية 
والعسكرية واملناهضة ملشروع حفتر في 

غرب ليبيا. 
ز هــذه الــفــتــوى االنــقــســامــات الدينية، 

ّ
تــعــز

بسبب ظهور الخالف املذهبي، واحدا من 
عوامل الصراع، ما يزيد من احتماالت عدم 
االستقرار في السياسة الليبية، خصوصًا 
مع االستبعاد السياسي لجماعة سكانية 
عـــلـــى خــلــفــيــة مـــذهـــبـــيـــة، وهـــــو مــــا يــشــكــل 
 بــجــانــب الـــعـــالقـــات املــتــنــافــرة ما 

ً
مــعــضــلــة

بني؛ اإلخوان املسلمني، السلفية، والسلفية 
ــيـــث صـــــــار وجــــــــود هــــذه  الــــجــــهــــاديــــة، بـــحـ
بيئٍة واحــــدٍة يشكل تهديدًا  فــي  املــكــونــات 

لالستقرار السياسي.
تـــبـــدو الـــفـــتـــوى ضــــد إبـــاضـــيـــة األمــــازيــــغ 
 مــــع الـــتـــرتـــيـــبـــات الــعــســكــريــة فــي 

ً
ـــســـقـــة

ّ
مـــت

الغرب الليبي، فبعد إعالن السيطرة على 
استقطاب  إلى  اتجاهاٌت  بنغازي، ظهرت 
عليها،  الضغط  أو  العسكرية،  الــكــيــانــات 
ألجــــل الـــتـــعـــاون مـــع مـــشـــروع »الـــكـــرامـــة«، 
ــيــــر مــن  ــثــ ــيــــر أن رفـــــــض األمــــــــازيــــــــغ، وكــ غــ
املـــجـــالـــس الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــمـــدن الـــغـــربـــيـــة، 
دخول حفتر طرابلس، يساعد على قراءة 
الــفــتــوى وتــداعــيــاتــهــا فـــي ســيــاق تعميق 
االســـتـــقـــطـــاب فـــي تــلــك املــنــطــقــة املـــتـــعـــّددة 
ــتــــمــــاءات الــجــهــويــة والـــســـيـــاســـيـــة، ما  االنــ
انفالت  تجربة  تكرار  احتماالت  من  يزيد 
 
ٌ
األمــن فــي بنغازي منذ 2013، وهــي فترة

األهلية،  الــحــرب  تعميق  على  تقتصر  لــم 
وإنـــمـــا الزمـــهـــا اغــتــيــال شــخــصــيــات عــامــة 

عن املشاركة السياسية وتداعياتها، لكنهم 
أعــلــنــوا الحــقــًا اســتــعــدادهــم لــلــوقــوف ضد 
تدخالت حفتر في منطقة الجبل الغربي، 
وقــــد يـــرجـــع هــــذا املـــوقـــف إلــــى قــلــقــهــم من 
و»التبو«،  »الكرامة«  بني  الترابط  عاملني؛ 
ــمـــاالت الـــتـــحـــول نــحــو نــظــام  ــتـ ــد احـ ــزايــ وتــ
عــســكــري متحيز ضــد املــكــون األمــازيــغــي، 
الــقــذافــي. وقد  نــظــام معمر  يماثل  وبشكل 
شكل هذا الواقع الدافع الرئيسي النضواء 
فــجــر ليبيا  تــحــت مــظــلــة عملية  ــازيـــغ  األمـ
مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــشـــروعـــًا 
سياسيًا مناهضًا ملشروع حفتر، وترجع 
الكيانات  بسط  إلــى  الجزئية  هــذه  أهمية 
العسكرية األمازيغية سيطرتها على طرق 
رئيسية غرب طرابلس وجبل نفوسة، ما 
يجعلها أحد األطــراف املؤثرة في املنطقة 

الغربية. 
وبشكل عام، يمكن النظر إلى إعالن خليفة 
حفتر عن سيطرته على بنغازي، باعتباره 

التطور األكثر ظهورًا في هذه املرحلة، فقد 
لــقــي تــرحــيــب أطــــراف ليبية كــثــيــرة، وكــذا 
األمـــم املــتــحــدة، بــاعــتــبــاره خــطــوة متقدمة 
ــه يـــواجـــه  ــ فــــي مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــــاب، غـــيـــر أنـ
األول؛  أخــرى، تتمثل في مصدرين.  قيودًا 
وجود كيانات عسكرية وسياسية، تعمل 
ــاق ومــجــلــس  ــ ــوفـ ــ تـــحـــت مـــظـــلـــة حـــكـــومـــة الـ
استبعادها  أو  الــدولــة، يصعب تهميشها 
نقل  فــإن  وبالتالي،  السياسي.  املشهد  من 
 
ً
نــمــوذج بنغازي قــد ال يكون خــيــارًا سهال
الــتــغــيــرات  ــذه  ــ مــمــكــنــًا. والـــثـــانـــي أن هـ أو 
تحدث في ظل حالة فراغ دستوري، تلقي 
أعباء إضافية أمام محاوالت حل الصراع 
يــزيــد من  مـــا  املـــدنـــيـــة،  اإلدارة  أو عــســكــرة 

احتماالت فتح آفاق الصراع املسلح.
كــمــا أنــــه يــمــكــن الـــقـــول إن مــحــاولــة حفتر 
تــكــرار تــجــربــة الــقــذافــي فــي إثــــارة الــصــراع 
االجـــتـــمـــاعـــي تــــواجــــه قــــيــــودًا كـــثـــيـــرة، فــي 
الدولة، وغياب  تفّكك مؤسسات  مقدمتها 
ــة، أو تـــحـــالـــفـــات ســيــاســيــة  ــمــ ــاســ قــــــوة حــ
مستقرة، يمكنها فرض السلطة في أرجاء 

الدولة الشاسعة. 
ــيـــس حــكــومــة  ــــرح رئـ ــذا الـــســـيـــاق، طـ ــ فــــي هـ
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، فـــايـــز الــــســــراج، فـــي 15 
الــجــاري، خريطة للخروج  تــمــوز  يــولــيــو/ 
ــة الــحــالــيــة، بــتــصــحــيــح الــوضــع  ــ مـــن األزمــ
الـــدســـتـــوري لــلــمــؤســســات، اســـتـــنـــادًا على 
الــدســتــوري واالتـــفـــاق السياسي،  اإلعــــالن 
 أقرب إلى البحث عن تشكيل 

ٌ
وهي صيغة

ســيــاٍق دســـتـــوري انــتــقــالــي، لــكــنــه ال يضع 
ــلــــواًل حـــاســـمـــة لــلــتــنــاقــضــات الــحــالــيــة،  حــ
الـــدســـتـــور بالهيئة  يــربــط مـــشـــروع  حــيــث 
الــتــأســيــســيــة، عــلــى الــرغــم مــن االرتــبــاكــات 
ــا الـــســـيـــاســـي، ومــن  املـــزمـــنـــة فـــي مـــشـــوراهـ
بشأن  املناقشات  االعتبار  في  األخــذ  دون 

بدائل أخرى لحل معضلة الدستورالدائم. 
الــتــداعــيــات الحالية  أن  إلــى  أيــضــًا  ويشير 
هــي مــســؤولــيــة كــل األطـــــراف، ومــنــهــا عــدم 
وفـــــاء كـــل مـــؤســـســـات اتـــفـــاق الــصــخــيــرات 
إلى  يخلص  ولذلك  املرحلية.  بالتزاماتها 
أن الــخــروج مــن الــفــراغ الــدســتــوري يكون 
عبر إعادة تأسيس املشروعية السياسية، 
ورئاسية  انــتــخــابــات تشريعية  مــن خــالل 
تــجــرى فــي بــدايــة 2018، وعــلــى الــرغــم من 
ــادرة املــصــريــة )فــبــرايــر/  ــبـ تــوافــقــهــا مــع املـ
لقيت  املــــبــــادرة  هــــذه  فــــإن   ،)2017 شـــبـــاط 
صدى قليال من مجلس النواب والحكومة 
املؤقتة، وهو ما يثير القلق بشأن التراضي 
السياسية،  لــأزمــة  حــال  االنتخابات  على 
حيث يشكل انتشار السالح تحديًا لحرية 

االنتخابات.
النظر  يمكن  التغيرات، ال  هــذه  فــي سياق 
إلى وضع األمازيغ ضمن سياسات حقوق 
اإلنـــــســـــان، لــكــنــهــا مـــســـألـــة تــتــعــلــق بــبــنــاء 
الـــدولـــة وتــحــديــد الــعــالقــة بـــني مــكــّونــاتــهــا 
ما يشكل جانبًا  والثقافية. وهــذا  الدينية 
السياسية، خصوصًا  األزمــة  جوهريًا في 
واالستبعاد  الدينية  الــنــزاعــات  إثـــارة  مــع 
ــي، فـــيـــمـــا تـــحـــتـــدم الـــخـــالفـــات  ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
والـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة، ولــعــل املعضلة 
التي تواجه السياسة الليبية تكمن، بشكل 
أســـاســـي، فــي أن بــنــاء ســيــاســات الــصــراع 
ظــلــت مــتــفــوقــة، فــي الــفــتــرة املــاضــيــة، على 
مـــحـــاوالت بــنــاء الـــســـالم. ومــــن ثــــم، يشكل 
عدم الوصول إلى إطار سياسي يستعيد 
الصراعات  ويثبط  املؤسسات،  مشروعية 
األيــديــولــوجــيــة، ســـوف يــضــع الــبــالد أمــام 
خـــيـــاراٍت مــتــبــايــنــٍة، قــد اليــكــون مــن بينها 

الحل السياسي.
)كاتب وباحث مصري(

ــذ الــلــحــظــة  ــنـ ــه. مـ ــيـ ــلـ وإحـــــكـــــام ســـيـــطـــرتـــه عـ
األولى، اجتمع شيوخ القدس وقساوستها، 
رجــالــهــا ونــســاؤهــا، شــبــابــهــا وصــبــايــاهــا، 
وقّرروا وحدهم، ومن دون الرجوع إلى أحد، 
االبتعاد عن النصائح املسمومة، واالقتراب 
من قلب الوطن واالنصهار فيه. قّرروا عدم 
املــحــتــل، واالمـــتـــنـــاع عن  االنـــصـــيـــاع إلرادة 
العبور عبر بواباته اإللكترونية، واعتبروا 
كـــل صـــالة فـــي األقـــصـــى ملـــن يــلــج إلــيــه عبر 
إجــراءات العدو باطلة، فباتت القدس كلها 
مــســجــًدا، بــعــد أن قــــّرروا إغـــالق مساجدها 
ــام بــوابــات  كــلــهــا، واإلبـــقـــاء عــلــى الــصــالة أمـ
املــســجــد األقـــصـــى، وفــــي الــــشــــوارع املــؤديــة 
 

ً
ا بكتف، رجاال

ً
إليه. هناك وقف الجميع كتف

ونساًء، مسلمني ومسيحيني، يؤدون صالة 
انتصرت  الــقــدس   

ّ
أن فيها  يعلنون  واحـــدة 

على أعدائها.
ــرت الـــــقـــــدس عــــبــــر دمــــــــاء الــــشــــهــــداء  ــتــــصــ انــ
ــــى مـــــن أبــــنــــائــــهــــا الـــــذيـــــن قـــضـــوا  ــــرحـ ــــجـ والـ
ــا مـــنـــذ أطــلــقــت  ــهـ ــاتـ ــاحـ ــي شــــوارعــــهــــا وسـ فــ
انــتــفــاضــتــهــا وحــتــى يـــوم جــمــعــة الــغــضــب، 
عــلــى الــرغــم مــن إجـــــراءات الــعــدو الــــذي قــام 
وزّج  عسكرية،  ثكنة  إلــى  الــقــدس  بتحويل 
فــيــهــا أكــثــر مـــن خــمــســة عــشــر ألــــف جــنــدي، 
ومــنــع الــرجــال الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن 52 
عاًما من دخول البلدة القديمة، ونشر آالف 
العرب  ملنع  فلسطني  امــتــداد  على  الــجــنــود 

من التوجه إليها. 
 عربية 

ٌ
ــّررت مـــدن انــتــصــرت الــقــدس، حــني قــ

داخــل الخط األخضر إقامة صــالة الجمعة 
ــن مــــســــاجــــدهــــم، حــني  ــ  مـ

ً
ــــدس بــــــــدال ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ

ــــدن الــضــفــة  تــوجــهــت جـــمـــوٌع مـــن أهـــالـــي مـ
ــي مــــحــــاولــــة لــــلــــوصــــول إلــــى  ــ الــــغــــربــــيــــة، فــ
الحواجز  على  صلواتها  فــأقــامــت  الــقــدس، 
ــدن، وســـرعـــان  ــ الــصــهــيــونــيــة فـــي مـــداخـــل املــ
ــى نـــقـــاط  ــ ــ ــز إلـ ــ ــــواجـ ــــحـ ــذه الـ ــ ــ ــّولــــت هـ ــحــ مـــــا تــ
اشــتــبــاك وتـــمـــاس. انــتــصــرت الـــقـــدس، حني 

تــتــعــارض مـــع الـــجـــّو الـــعـــام فـــي إســرائــيــل(، 
أن يهزمه نتنياهو، ويفوز  امها  أيَّ با  تحسُّ
بــزعــامــة الــلــيــكــود، فــــإن األخـــيـــر غــيــر بعيد 
أيضا عن االندفاع بأسباب خاصة؛ لصرف 
ــّرر الـــــذي لــحــق بـــه على  ــار عـــن الــــضــ ــظــ األنــ
خــلــفــيــة اتــهــامــات لـــه بــالــفــســاد، فـــي قضية 

اصات األملانية.   الغوَّ
ذ فعال، 

َّ
نف

ُ
ر لهذه البوابات أن ت دِّ

ُ
ولكن لو ق

 لتحجيم عدد 
ً
 ذلك سيكون وسيلة

َّ
فال بد أن

ــني فـــي املــســجــد األقـــصـــى، وتقليص 
ِّ
ــصــل

ُ
امل

الحضور الفلسطيني واإلسالمي فيه. وقد 
املــوقــف، في   االحــتــالل تقدير 

ُ
تعيد حكومة

ــنــة فلسطينيا،  الــهــيِّ الــفــعــل غــيــر  ضـــوء ردة 
ابـــات  والـــرفـــض األكـــيـــد لــلــتــعــاطــي مـــع الـــبـــوَّ
اإللــكــتــرونــيــة، والـــحـــَرج الــعــربــي الــرســمــي، 
ــة الــديــنــيــة  مـــن دولـــــة كـــــــاألردن ذات الــــواليــ
عــلــى الـــقـــدس، أو دولــــٍة لــهــا مــعــاهــدة ســالم 
ــل، وإشــــــــــــراٍف عـــلـــى الــقــضــيــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ مـ
تتجه،  ــٍة  دولـ أو  مــصــر،  الفلسطينية، وهــي 
بـــدرجـــٍة الفــتــة، نــحــو تطبيع عــالقــاتــهــا مع 

دولة االحتالل، وهي السعودية. 
يستجيب   

ْ
أن ستبِعد 

َ
ت تقديرات  ثّمة  وألن 

الــفــلــســطــيــنــيــون، هــكــذا بــبــســاطــة، إلـــى هــذا 
الــجــدل  انــبــثــق  التحجيم، والــتــقــلــيــص، فــقــد 
إسرائيليا بشأن مدى الواقعية واملعقولية 
لـــهـــذا الــــبــــّوابــــات واإلجــــــــــــراءات املـــقـــتـــرحـــة، 
كــالــتــفــتــيــش الـــــيـــــدوي، مــــع تــــوفــــر الــــدالئــــل 
ـــق بــاملــســجــد 

ُّ
ــة عـــلـــى عـــمـــق الـــتـــعـــل ــيـ ــعـ ــواقـ الـ

ع نطاقه.  األقصى، وتوسُّ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــتـــبـــادر إلــــى األذهـــــان 
ــا افــتــعــلــه    بـــني مـ

ُ
ــط ــربــ واأللــــُســــن، كـــثـــيـــرا، الــ

الشريف،  اإلبراهيمي  الــحــرم  فــي  االحــتــالل 
إذ  األقــصــى،  املسجد  ومصير  الخليل،  فــي 
املمكن، واالحتالل معروف باستنساخ  من 
كما  األقــصــى،  م  ُيقسِّ أن  وأساليبه،  خططه 
ا من  ّسم الحرم اإلبراهيمي، ومــع أن جــزء

َ
ق

م الزماني، إال أن  ذلك حدث، وتحديدا التحكُّ
 ما مّر في الحرم 

ّ
 إن

ُ
ِمن غير املبالغة القول

اإلبراهيمي ال ُيفترض أن يمّر على املسجد 
األقصى؛ فمكانة األقصى أعمق، وما يثيره 
 الحّدة والعاطفية الدينية 

ُ
من مشاعر بالغ

والوجدانية.. وفي التاريخ الذي سبق هذا 
االحتالل، وفي حقبته أيضا، ما هو مشتهر 
عــــن كــيــفــيــة الـــتـــعـــاطـــي إســـالمـــيـــا وعـــربـــيـــا 

دات املسجد األقصى. وفلسطينيا، مع ُمهدِّ
وفــي بــدايــات الــصــراع على فلسطني، كانت 
ثورة البراق  في العام 1929، وكان سببها 
عـــــــــاء الـــيـــهـــود مــلــكــيــة الـــحـــائـــط الــغــربــي  ادِّ
لــلــمــســجــد األقــــصــــى. وبـــعـــد عــــقــــوٍد، َيـــخـــُرج 
تـــه  ــا أقـــرَّ ــاّد مـ عــلــيــنــا َمــــن يـــتـــبـــّرع  بــمــا يـــضـ
الحائط  »ملكية   

َّ
بـــأن  )1930( األمـــم  عصبة 

ولــهــم  للمسلمني وحـــدهـــم،  تــعــود  الــغــربــي 
ــزءًا من   وحـــدهـــم فــيــه؛ ألنـــه يــؤلــف جــ

ُّ
الـــحـــق

أمالك  من  التي هي  الشريف  الحرم  ساحة 
اء قوة ردة الفعل  الوقف«، قبل تراجعه؛ جرَّ
دة بــهــذه املــواقــف  الــرافــضــة ملــوقــفــه، واملــــنــــدِّ

املجانية االنفرادية. 
لــم تنجح إسرائيل فــي هــذه املحاولة،  ولــو 
أو املــنــازلــة، فــإنــهــا ال شـــكَّ ستبقى تــحــاول 
ــة؛ بــغــيــة إضـــعـــاف  ــاولــ املـــحـــاولـــة تـــلـــو املــــحــ
عــلــى  ــٍل  ــعــــويــ تــ وســــــط  ــيـــة،  الـــجـــمـــعـ اإلرادة 
ل إلى  عة، فقد ُيتوصَّ شجِّ

ُ
الحالة العربية امل

ــت، رسميا 
َ
ــبــل

ُ
حــل وســـط آخـــر )!( بــعــد أن ق

ــكــــامــــل مــــــع الـــتـــســـخـــني  ــتــ  تــ
ٌ
وهــــــــي رســـــــالـــــــة

ــي شـــمـــال ســـوريـــة،  الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــ
والـــتـــهـــديـــد بـــشـــن عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة ضــد 

عفرين، تحت عنوان »سيف الفرات«.
أبــعــد مــن قــضــيــة الــدعــم األمــيــركــي لــلــكــرد، 
ثــّمــة قــضــيــة حــســاســة قــد تــفــجــر الــعــالقــات 
بـــني الــبــلــديــن، فــبــعــد االتـــفـــاق األمــيــركــي – 
الروسي على وقف إطالق النار في جنوب 
الـــهـــواجـــس الــتــركــيــة  غــــرب ســـوريـــة، زادت 
تــرامــب، والســيــمــا بعد  إدارة دونــالــد  إزاء 
تــلــمــيــح األخـــيـــر إلـــى احــتــمــال إبــــرام اتــفــاق 
ثــــان يــشــمــل مــنــطــقــة شـــمـــال شــــرق ســوريــة 
التي تتمتع بأهمية قصوى لتركيا. ولعل 
 تركيا تخشى هنا، في املقام األول، من أن 
الترتيب  االتفاق من دون  يجري مثل هذا 
ــــى تـــكـــريـــس الــكــيــان  ــــؤدي إلـ مـــعـــهـــا، وأن يــ
أمني،  اعتراف  على شكل  الناشئ  الكردي 
يــجــلــب اعـــتـــرافـــا ســيــاســيــا بـــه فـــي املــرحــلــة 
املــقــبــلــة.  ومـــن جــهــة ثــالــثــة، قــد يــؤثــر مثل 
التركي  الــتــقــارب  االتــفــاق سلبا عــلــى  هـــذا 
الـــتـــي حصلت  ــي، والــتــفــاهــمــات  ــروســ الــ  –
فـــي أســتــانــة بـــشـــأن الــتــهــدئــة فـــي املــنــاطــق 
املنخفضة التوتر، فيشكل ذلك كله ضربة 

لنفوذ تركيا ودورها في األزمة السورية.
ــعـــالقـــات  الـ ــك، يـــثـــيـــر وصـــــــول  ــ مــــن دون شــ
املستوى من  إلى هذا  التركية   - األميركية 
الـــخـــالفـــات مـــخـــاوف مــفــتــوحــة فـــي تــركــيــا، 
تـــرامـــب  ــيـــاســـات دونــــالــــد  الســـيـــمـــا وأن سـ
ــد مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد، فــــي ظــل  ــزيـ ــمـ تــــوحــــي بـ
شـــعـــاراتـــه املـــعـــاديـــة لـــإلســـالم، وانـــخـــراطـــه 
الخصوص،  بــهــذا  إقصائية  ــراءات  إجــ فــي 
والحديث عن احتمال تصنيف الكونغرس 
األميركي جماعة اإلخوان املسلمني منظمة 
إرهـــابـــيـــة، كـــذلـــك ازديـــــــاد حـــــّدة الــخــالفــات 
ــدة... إذ  ــ ــديـ ــ تــركــيــا ودول أوروبــــيــــة عـ بـــني 
يـــوحـــي ذلــــك كــلــه بـــتـــطـــورات درامــاتــيــكــيــة 
فــي الــعــالقــات الــتــركــيــة مــع الــغــرب، بشقيه 
االمــيــركــي واألوروبـــــــي، قــد يــكــون مــن أهــم 
لم  إن  الــعــالقــات،  إعــادة تموضع  نتائجها 

نقل القطيعة في بعض الحاالت.
)كاتب سوري(

كثيرة. كما أنها تتكامل مع صدور قائمة 
التصنيفات اإلرهابية الصادرة عن لجنة 
»األمـــن الــقــومــي« )مجلس الــنــواب(، وذلــك 
مــن وجــهــة تــحــديــد نــطــاقــات الـــصـــراع، في 
أشكالها السياسية والعسكرية والدينية، 
ــان املــحــور  فـــخـــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، كــ
الصراع  فــي  يترّكز  للصراعات  األســاســي 
حــــول اســتــبــعــاد اإلســــــالم الــســيــاســي عن 
مؤسسات الــدولــة، وهــو صــراٌع يــدور بني 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــجــديــدة وتــلــك التي 
تشكل امتدادًا لنظام الفاتح من سبتمبر. 
وهنا ، يمكن الحديث عن تداخل الصراع، 
املحاوالت  أمام  وظهور معوقات إضافية 
وتضعف  السياسي،  لالنتقال  املــحــدودة 
فاعلية االنتخابات التشريعية والرئاسية 

حال سياسيا. 
خـــالل مــشــوار الــفــتــرات االنــتــقــالــيــة، طالب 
األمـــازيـــغ بــإجــراء تــعــديــالٍت عــلــي اإلعـــالن 
ــادة 30( لــتــتــضــمــن مــبــدأ  ــ الـــدســـتـــوري، )املــ
ــتــــوافــــق فــــي الـــتـــصـــويـــت عـــلـــي مـــشـــروع  الــ
الدستور الجديد، بدال من نظام األغلبية 
)الثلثني(، وتشمل هذه التعديالت املادة 1 
جاءت خالية من النص على حق األمازيغ 
في ترسيم لغتهم، كما أن املادة 30 ال تتيح 
لأمازيغ التعبير عن هويتهم، وإزاء عدم 
األمازيغ  اتجه  املطالب،  لهذه  االستجابة 
إلـــى مــقــاطــعــة املــؤســســات الــلــيــبــيــة، وكـــان 
الهيئة  من  كل  انتخابات  مقاطعة  أهمها 
باإلضافة  الــنــواب،  ومجلس  التأسيسية 
إلـــى االتـــفـــاق الــســيــاســي، وعـــدم االعــتــراف 
بــشــرعــيــتــهــم، وتـــأســـس مـــوقـــف األمـــازيـــغ 
لأمازيغ  األعلى  املجلس  اعتبره  ما  على 
 شــكــلــيــًا، ال يـــؤثـــر فــــي الــســيــاســة 

ً
تــمــثــيــال
الليبية.

بعيدٍة  األمازيغ على مسافٍة  ولذلك، وقف 

اســتــرّدت قــرارهــا، وعزلت النخب املتسلطة 
واملتسلقة على القرار الوطني، ولم تستمع 
إلــــــى نـــصـــائـــحـــهـــم، أو تــــرضــــخ لــطــلــبــاتــهــم 
ــيـــة بــــعــــودة الـــــهـــــدوء وتـــســـلـــيـــم أمـــر  ــقـــاضـ الـ
الذين  لــهــؤالء  الــقــدس ومسجدها األقــصــى 
سيحّولونه إلى بنٍد في سجل مفاوضاتهم 
الــتــي ال يعلم أحــد متى تــبــدأ وأيـــن تنتهي. 
ينطقون  التي  لتهديداتهم  تستمع  لــم  كما 
لتحذيراتهم من  االحـــتـــالل، وال  بــاســم  بــهــا 
ومــا سيجّره  املحتل،  مع  التصعيد  عواقب 
ــــى تــضــيــيــٍق عــلــى الـــقـــدس وأهــلــهــا،  ــــذا إلـ هـ
 الــصــمــت الــرســمــي الــعــربــي عــلــى ما 

ّ
فــي ظـــل

يجري، وانشغال العرب بحروبهم، ولهاثهم 
البديهي  مــن  املــزعــومــة.  الــقــرن  وراء صفقة 
ــا، 

ً
 الــجــمــاهــيــر قـــد تــســبــق نــخــبــهــا أحــيــان

ّ
أن

فحّس الجماهير ال يخطئ، وليس عيًبا أن 
تلتحق النخب بجماهيرها، بل وأن تسعى 
ــادتـــه وتــحــقــيــق  ــيـ إلــــى تــعــمــيــق حـــراكـــهـــا وقـ
اإلنـــجـــازات املــمــكــنــة مــنــه. ولــكــن الــعــيــب، كل 
 تــلــتــقــط الــنــخــب تــلــك الــلــحــظــات 

ّ
الــعــيــب، أال

الثورية والهّبات املتعاقبة، بل وأن تسعى، 
بال خجل، إلى االلتفاف عليها وإجهاضها.
)كاتب فلسطيني(

املتطّرفني  املستوطنني  اقتحامات  عمليا، 
يوميا للمسجد األقصى. وذلك كله هو في 
احتالليٌّ  وخناق  تتسع،  خطوات  الحقيقة 

يضيق حول املسجد األقصى والقدس. 
ــلــّح عليه 

ُ
ــذا الــقــبــول اإلســرائــيــلــي، بــمــا ت وهـ

ب 
ُّ
ــم وحــكــومــات عــربــيــة بــقــبــولــه؛ لتجن

ُ
نــظ

ــــزازي، والـــنـــقـــالت غــيــر  ــفـ ــ ــتـ ــ الــتــصــعــيــد االسـ
الراهنة،  ــم 

ُ
ــظ

ُّ
الــن تلك  ظـــروف  مــع  املنسجمة 

إسرائيليٍة  اعــتــبــاراٍت  على  قه 
ُّ
تحق يتوقف 

احتاللية، أزيد مما هو يراعي هواجس تلك 
م، ال سيما والليكود اليميني واألحزاُب 

ُ
ظ

ُّ
الن

ف  الــيــمــيــنــيــة الــتــي تـــــزاود عــلــيــه فـــي الــتــطــرُّ
في  االحتالل  م مخططات  قدِّ

ُ
ت والعنصرية، 

الضفة الغربية والقدس على شواغلها، أو 
ــق 

ْ
َوف بالطبع،  واإلقليمية،  العربية  آمالها 

درجات الخطورة الوجودية على إسرائيل. 
لكن، في سياق السياسة املباِدرة، واملطامع 
مة عندهم، في حال التعارض،  الداخلية ُمقدَّ
الــظــروف ناضجة   

َّ
وفــي حــال تقديراتهم أن

ملثل هــذه االخــتــراقــات، أو االجــتــيــازات. فإذا 
أرادت إسرائيل تفجير األوضاع في الضفة 
الغربية والقدس والتصعيد مع قطاع غزة، 
وحركات املقاومة، فلن تجد أسرع، أو أذكى 
لــنــيــران الــصــراع مــن املسجد األقــصــى، كما 
ــارون، بــحــجــة زيـــارة  ــ كـــان حـــني اقــتــحــمــه شــ
»جــبــل الــهــيــكــل«. وعــلــى إثـــر ذلــــك، انــدلــعــت 
2000. حينها   ســنــة  األقـــصـــى«  »انــتــفــاضــة 
ــى رئـــيـــُس الــــــوزراء إيـــهـــود بـــــاراك، َوفـــق 

َّ
تــلــق

كتاب »الراعي، قصة حياة آرييل شارون«، 
ــني نــيــر حــيــفــتــس وغـــادي  تــألــيــف الــصــحــفــيَّ
األمن  )جهاز  الشاباك  من  تطمينات  بلوم، 
الداخلي( بأن »الزيارة« ستمر بسالم، و»لن 
ى  ــب فـــي انـــــدالع أعـــمـــال عــنــٍف تــتــعــدَّ تــتــســبَّ

موقع الحدث«.
مــن يــدري )؟!(، قــد يقع ســوء التقدير، على 
بتصعيد  االحتاللية  الرغبة  انتفاء  فــَرض 
العوامل  مفاجآُت  ق 

َّ
تتحق ربما  أو  خطير، 

الــعــقــديــة الــعــاطــفــيــة؛ وال ســيــمــا واإلحــبــاط 
ى العملية السياسية التفاوضية  ا تسمَّ ممَّ
ا غــيــر مــســبــوق؛ مــا يــعــيــد خربطة  بــلــغ حــــّدً
املحيط  في  الجارية  والترسيمات  األوراق، 
إلى معطيات  املستندة  املجاور، وهي غير 
 لأزمة، 

ٌ
موضوعية، بقدر ما هي استغالل

ــات واملـــــــخـــــــاوف املـــــتـــــعـــــّددة مــن  قــ
ُّ
ــز ــمــ ــتــ ــلــ ولــ

نات املتباينة، واملتناقضة.  كوِّ
ُ
امل

)كاتب فلسطيني(

الصراع في ليبيا... إلى الدين أيضًا

انتصرت القدس

ابات إلكترونية لسيادة االحتالل  بوَّ
على األقصى

تركيا وأميركا في 
سورية؟

محاولة حفتر تكرار 
تجربة القذافي 

في إثارة الصراع 
االجتماعي تواجه 

قيودًا كثيرة

انتصرت القدس حين 
علت إرادة جماهيرها 

على إرادة النظام 
الرسمي العربي

من الممكن، 
واالحتالل معروف 

باستنساخ خططه 
م  وأساليبه، أن يُقسِّ

األقصى، كما َقّسم 
الحرم اإلبراهيمي

آراء

حسام كنفاني

ضجت مواقع التواصل االجتماعي، األسبوع املاضي، بقضية الشابة السعودية خلود 
اليافعي، والتي تجولت في مدينة أشيقر األثرية السعودية مرتدية زيًا تراه السلطات 
العديد  أنه باملطلق لباس معتاد في  في السعودية مخالفًا »العادات والتقاليد«، رغم 
من الدول العربية، وحتى الخليجية. ما ارتدته الفتاة، التي ترى نفسها عارضة أزياء، 
لم يكن أكثر من تنورة قصيرة بعض الشيء وقميص غير فاضح، ربما في إطار 
الحرية الشخصية التي من املفترض أن تكون مكفولة لجميع مواطني العالم. والالفت 
أن الفتاة لم تخرج في منطقة مزدحمة بالبشر، ليكون األمر بمثابة »خدش الحياء 
العام«، أو تحدي العادات والتقاليد، بل عمدت إلى تصوير مقطع الفيديو في منطقة 
فارغة تمامًا، وهو ما كان يمكن أن نفعله في أي دولة أوروبية أو عربية من دون إثارة 
كل هذه الضجة، فاملشكل بالنسبة إلى السلطات والناشطني في اململكة أنها صورت 
السلطات  تقصر  لم  وبالفعل  املحاكمة.  يستوجب  ما  وهو  السعودية،  في  مقطعها 
الفتاة  القبض على  إلقاء  الخطير«، وتمكنت من  األمني  »الخرق  أمام هذا  السعودية 
وإحالتها إلى النيابة العامة، قبل إن تطلق سراحها الحقًا ويتم إغالق القضية، بعدما 
أثارت العديد من ردود األفعال الدولية من املنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها هيومان 

رايتس ووتش.
لكن الالفت أن تعاطي السلطات األمنية السعودية مع اليافعي لم يعجب الكثير من 
الذين أصــروا على ضرورة  االجتماعي  التواصل  السعوديني على مواقع  الناشطني 
معاقبة الفتاة لتكون »عبرة« لغيرها، وخصوصًا بعدما أثار اعتقالها حملة تضامن 
الحرية  أنها مارست حقها في  اعتبرن  اللواتي  السعوديات  الفتيات  العديد من  بني 
الشخصية. الناشطات لفنت إلى أن الفتاة لو لم تكن سعودية لكانت أثارت موجة من 
حمالت اإلعجاب بني الناشطني السعوديني الذين كانوا سيتسابقون إلى كيل عبارات 

املديح لها، غير أن املشكلة األساس أنها سعودية.
هذه اللفتة تفتح الباب أمام مفارقة حدثت قبل أسبوعني أيضًا، حني انتشرت صور 
امللياردير السعودي حسن جميل مع املغنية العاملية ريحانا. وإذا أردنا تطبيق معايير 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر السعودية على الصور التي تم تداولها، فإن جميل 
العادات والتقاليد السعودية، ويستحق أيضا املالحقة األمنية  فعل أكثر من تحدي 
عمال بمبادئ املساواة واملعاملة باملثل مع خلود اليافعي، رغم أن هناك فرقًا شاسعًا 
بــني مــا نشرته األخــيــرة وبــني صــور حسن جميل وريــحــانــا. غير أن األمـــر لــم يكن 
كذلك، بل على العكس تمامًا، إذ عمد الناشطون السعوديون، الذين انتفضوا دفاعًا 
إلــى ما يشبه اإلشــادة بـ »اإلنــجــاز« الذي  اليافعي،  الــعــادات والتقاليد في مسألة  عن 
اإلعالم  بنجمة عاملية. حتى وسائل  اإليقاع  أنه تمكن من  حققه جميل، خصوصًا 
إلى فتح  العادات والتقاليد، بل سارعت  إلى  لم تلتفت  الخبر،  التي تلقفت  السعودية 
باب التكهنات حول العالقة بني الشابني واستعراض تاريخ »الغزوات« العربية ضد 
النجمات العامليات. بني فيديو خلود اليافعي وصور حسن جميل هناك فرق أساسي 
ال يقتصر على السعودية، بل هو صفة عامة في معظم املجتمعات العربية، فما يحق 
للشاب ال يطبق على الفتاة، وما يعتبر إنجازًا بالنسبة إلى الرجل، يمكن أن يكون 
انتهاكًا للكرامة بالنسبة إلى املــرأة. وحالتا خلود اليافعي وحسن جميل ليستا إال 
نموذجا لحاالت كثيرة مكبوتة تستعر في املجتمعات العربية وتؤدي في كثير من 
األحيان إلى جرائم قتل تحت ستار »الشرف«. وهو ستار مطاط ال يطبق إال على 

الفتيات وفق معايير خاضعة ملزاجية »أولياء األمر« وازدواجية معاييرهم.

محمد أبو رمان

الراهنة في املسجد األقصى، على خلفية إصــرار حكومة  أّيًا كانت نتيجة املواجهة 
رة 

ّ
ومؤث هنالك دالالت حيوية  فــإّن  ني، 

ّ
املصل لتفتيش  كاميرات  على وضع  نتنياهو 

حة في 
ّ
 من املواجهة املسل

ً
يمكن الوصول إليها من سياق التطورات واألحــداث بداية

الصالة  منع  تالها من  ومــا  األقــصــى،  املسجد  باحات  في  الحالي  الشهر  منتصف 
التحليل  أغلب  يذهب  كما  مرتبطة،  املسألة  هل  اإلسرائيليني.  قبل  من  املسجد  في 
إسرائيلية  اختبار«  »بالونات  نحو  العربي،  اإلعــالم  في  اليوم  نقرأه  الــذي  السياسي 
لردود فعل الشارع الفلسطيني بخاصة والعربي بعامة على أي محاوالت إسرائيلية 

لـ«تغيير الوضع القائم هناك«؟
ربما، لكن هل تحتاج إسرائيل إلى »اختبار« ردود فعل األنظمة العربية، فالواقع مثل 
ت تمامًا عن القضية الفلسطينية، 

ّ
الشمس في رابعة نهار صيفي، ألّن هذه األنظمة تخل

السياسي واإلعالمي، وحتى  الحياء، في حساباتها وخطابها  حتى ولو على وجه 
ولــو شكليًا،  ل، 

ّ
يمث »إسرائيل«  التناقض مع  يعّد  ولــم  اإلقليمية،  في رســم عالقاتها 

أي اهتمام لدى هذه األنظمة املشغولة في صدامات إقليمية داخلية، على غرار أزمة 
الخليج العربي، أو في التناقض مع إيران، الذي تعتبره السعودية »صراعًا وجوديًا«، 
أو بأزماتها الداخلية وصراع البقاء في الحكم لدى بعض األنظمة، كما هي الحال في 
مصر وسورية والعراق واليمن وليبيا! ال تحتاج إسرائيل الستكشاف حجم الفراغ 
النظام اإلقليمي العربي، فلم يعد هنالك أي نظام يرفع الشعارات  االستراتيجي في 
القومية أو الثورية في مواجهة إسرائيل، كما كانت الحال لدى عبد الناصر أو صدام 
حسني أو حتى حافظ األسد، ربما الطرف الوحيد املتبقي عربيًا، ممن يتحدث عن 
القدس والقضية الفلسطينية بوصفها أولوية ديبلوماسية هو األردن، الذي يخوض 
املعركة وحيدًا، وذلك أيضًا العتبارات استراتيجية وتاريخية وسياسية واجتماعية 

تدخل في صلب املصالح الوطنية والحيوية للنظام األردني.
ما عدا ذلك، فإن الدولتني الوحيدتني اللتني تظهران ندية وخشونة مع إسرائيل، على 
إيــران وتركيا، وهــي مفارقة  واإلعالمية، هما  السياسية  الدعاية  األقــل على صعيد 

تختزل حجم الهشاشة الهائلة في الحالة العربية الراهنة.
أّن  أظــن  واختبارها؟!  العربي  الشارع  فعل  ردود  إسرائيل الستكشاف  تحتاج  هل 
قدرتها على قراءة املشهد تغني عن أي محاوالت جديدة، فالسوريون اليوم مشغولون 
يفوق حجم  دمــار شامل وتهجير وتقتيل  ومــا عانوه من  أهلية طاحنة،  في حــرب 
التي تّدعي مناصرة  إيــران،  الفلسطينية، على يد »النظام املمانع«، وعلى يد  الكارثة 
الطائفية  األهلية«-  »الحرب  في  تختلف  ال  العراق  في  والحال  الفلسطينية،  القضية 

الصامتة، وتتفوق في خطورتها وأهميتها على كل ما هو خارج الحدود العراقية!
الليببي، واملــصــري ليس بعيدًا، وحتى  املــواطــن اليمني، واملــواطــن  لــدى  وكــذلــك األمــر 
فــإّن األزمــة االقتصادية والقلق من   ،

ً
الــذي يبدو داخليًا أفضل حــاال العربي،  املغرب 

املستقبل والهموم اليومية تحتل لديه أغلب مساحة الرؤية! 
هل األمر مختلف في السعودية، حيث التيار السلفي العارم، وهي الدولة التي ناصرت 
الواضح  من  ورمــزيــًا؟  وماليًا  معنويًا  ولــو  الفلسطينية،  القضية  وتاريخيًا  تقليديًا 
بالتغييرات  املرتبطة  والداخلية  الخليجية،  باألزمة  املرتبطة  اإلقليمية،  الحسابات  أّن 
الجديدة، وأولوية العالقة مع إدارة الرئيس األميركي ترامب، كل ذلك يجعل من ردود 

الفعل الرسمية والشعبية محدودة جدًا! 
ها ليست 

ّ
نعود لنقطة البداية، ربما إسرائيل لم تكن تريد أن تختبر الحالة العربية، ألن

د Double Check، بأّن الوضع العربي 
ّ
ها تريد أن تتأك

ّ
بحاجة إلى اختبار، بقدر ما أن

وصل إلى مرحلة مستفحلة من الصراعات الداخلية، لكن ما هو أهم من االستكشاف 
اليومي  والزحف  الواقع  األمر  تهويد وتغيير  ها مستمرة في مخطط 

ّ
أن اإلسرائيلي، 

املستمر نحو مخططها، من دون أن تنتظر ردود فعل رمزية أو سياسية.
االستكشاف الحقيقي هو للعرب أنفسهم، وللفلسطينيني، ملا وصلت إليه حالة النظام 
اإلقليمي العربي، الذي لم يعد قادرًا حتى على االدعاء بفعل شيء ما، والشارع العربي 
العربي  العالم  التاريخية في  التحوالت  املثقل بأولوياته وهمومه ومصائبه، وبنتائج 
على القضية الفلسطينية. بالرغم من ذلك، فرب ضارة نافعة، وأظن أّن هذا ما تدركه 
إّن  إذ  األخيرة،  نتنياهو  التي عارضت خطوات  اإلسرائيلية،  األمنية  األجهزة  بعض 
األزمة الراهنة الحالية ربما تكون فرصة فلسطينية وعربية إليقاظ الشعوب وإعادة 
حفر القضية الفلسطينية وأهمية املسجد األقصى في املشهد العربي والفلسطيني 

مّرة أخرى، بعد أن كاد الجميع ينسى »القضية« لوال هدية نتنياهو للفلسطينيني.

ميشيل كيلو

يمكن القول، من دون مبالغة، إن الصراع الدولي في سورية انتهى إلى نمٍط من تقسيم 
عمل روسي/ أميركي، يترجم نفسه هذه الفترة من خالل عالقٍة تكاد تكون اندماجية 
بني موسكو والنظام، تضمن بقاء األسد، وتمّرر حال دوليا/ إقليميا/ محليا، يعيد 
لــه، وال بديل ســواه. في ظل ما بلغه االنــخــراط السياسي/  إنتاجه شخصا ال بديل 
العسكري الروسي في سورية، من غير الجائز استبعاد بقاء النظام معّدال، في حال 

جّسد الحل القراءة الروسية للقرارات الدولية الخاصة بسورية.  
بأن  عديدة  دول  إقناع  في  ونجاحها  األســد،  مع  الكيانية  روسيا  عالقة  مقابل  في 
الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، متمّسك بتابعه، تبلورت، خالل العامني املاضيني، 
روسيا  لعالقة  مشابهة  )الــكــردي(،  الديمقراطي  االتــحــاد  حــزب  مــع  أميركية  عالقة 
بنظام األسد، ومع أنها أكثر غموضا والتباسا، فإنها تضمن كيانية دولوية، أو شبه 
دولوية، للحزب، توضع ركائزها اليوم بقوة تعيرها واشنطن له، تكّرسه قوة تحتل 
منطقة تعادل خمس مساحة سورية، ترشحها لالتساع الحرب ضد »داعش« التي 
نت الحزب من تشكيل جيش كبير، يضم كردا عراقيني وإيرانيني وأتراكا وبعض 

ّ
مك

نه من احتالل مناطق، 
ّ
السوريني، تحميه طائرات أميركا ومدفعيتها من تركيا، وتمك

التي طرد  املنطقة  كــردي، تقع خــارج  أي وجــود  ليس في مئات من قراها وبلداتها 
عربها وتركمانها وآشورييها، وجرف قراهم، بحجة الدفاع عن حق شعبه الكردي 
أميركيني  تضم  ومتكاملة  قــوة عسكرية مشتركة  اليوم  هناك  تقرير مصيره.  في 
وكــردا، وأعــدادا قليلة من العرب والتركمان، تغطي قوات الحزب الكردي بواسطتهم 
ى سورية إلى تركيا وإيــران، يتطلب 

ّ
مشروعا هو جزٌء من مشروع إقليمي، يتخط

تمريره دعما أميركيا وتفهما روسيا.
أين »املعارضة« من الكيان األسدي املنفذ روسّيًا، وكيان حزب االتحاد الديمقراطي 
)البايدا( املحمول أميركيًا؟ ليس لديها مشروع تستطيع ترجمته إلى وجود مادي، 
االحتالل  نتائج  رسمتها  جلية،  حقيقة  هــذا  أليس  في حسبانهما.  الدولتان  تأخذه 
السوري موقفًا يسّهل  أميركا  بــرود  أليس  املقابل،  وفي  الروسي وشلل »جنيف«؟ 
جهود روسيا، في مقابل برود روسي تجاه انتشار عسكر واشنطن شمال سورية 
إيــران، وإلنجاز حوار عربي/  القادمة ضد  وشرقها وجنوبها، الضروري ملعركتها 
كردي، إن نجح ساعد على إقامة وضع سوري جديد بموازين قوى مختلفة، يعّزز 
البقاء فترة طويلة، وقــد يخلق  قـــّررت  والــعــراق، حيث  فــي ســوريــة  اليانكي  حضور 
األسد.  ترحيل  يزيد فرص  متوازن،  لتحقيق حل سياسي  مناسبة روسيًا  ظروفا 
أليس من الضروري إنجاز هذا العمل، قبل أن يدخل الروس على الخط، ويضغطوا 
»البايادا«  واشنطن، عندئٍذ، بحق  تعترف  واألســد؟ وهل  »البايادا«  بني  تفاهم  لقيام 
فــي االنــفــصــال، إلبــقــاء ورقتهم فــي يــدهــا. مـــاذا سيبقى، فــي هــذه الــحــال، مــن خيار 
للمعارضة، غير ذهابها أو ذهاب أطراف منها إلى روسيا، علها تضغط على األسد، 

كي يقبل مشاركتها في حكومة وحدة وطنية.
هناك أمران يطرحهما الوضع املعقد الحالي:

ال  الــتــزامــا  يلتزمون  التصعيد،  مخفضة  املناطق  ملجالس  ممثلني  انتخاب  حتمية   
لقوى  الوطني  االئــتــالف  يتبناها  التي  الوطنية  واملــواقــف  جنيف،  بوثيقة  فيه  شبهة 
الــثــورة واملــعــارضــة الــســوريــة والــحــراك الوطني والــثــوري الــســوري، لتكون جــزءا من 
الثورة، إن فاوضت النظام والروس فاوضتهما باسمها، ولتحقيق أهدافها، على أن 
تكون، في الوقت نفسه، ممثلة في »االئتالف« ومؤسساته.   حتمية إجراء حوار مع 
واشنطن، يتناول تحديد نمط الدولة السورية البديلة لألسدية، على أن يواكبه تفاهٌم 
مع مختلف أطراف الكرد على حقوقهم فيه، وينتهي بضماناٍت أميركية لوحدة الدولة 
واملجتمع السوريني، وملا سيتم التفاهم عليه، فضال عن حمايته من إيران، لتصبح 
والــحــوار، ال  املجالس  بعد  املطلوب.  السياسي  الحل  نتائجه خيارا وطنيا يعبر عنه 
بد من تواصٍل مع روسيا يقنعها أن التمّسك بالنظام ليس لصالحها، ويغلق أبواب 
مصالحتها مع الشعب السوري. بعد قيام كيانني، ال عالقة لهما بالثورة في وطننا، 
روسي/ أسدي وأميركي/ باياداي، وبعد نشوء مخاطر تهّدد وجود سورية، لم يعد 
بإمكاننا بلوغ أهداف شعبنا وثورته بالوسائل واملمارسات التي اعتمدها »االئتالف« 
والعمل الوطني خالل السنوات املاضية. ولم يعد ممكنا أو مجديا التخلي عن روح 
عائدها  وممارساٍت  عمل  بطرق  والتمّسك  السياسية،  الواقعية  ومتطلبات  املــبــادرة 

الوحيد تفويت فرص تحقيق ما ُيراد تحقيقه من أهداف بواسطتها.
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مــدرســة يوسف  مــن  قليلٍة  أمــتــار  على بعد 
ذات شكل  فخمة  بناية  توجد  تاشفني،  بــن 
لم يكن معهودًا في مدن الصحراء، الشكل 
وللمدينة،  للساكنة  جــديــدًا  يحمل  الــجــديــد 
نمط  الكتساح  جــاءت  غربية  مدنية  طبيعة 
ــــدز، ســلــســلــة  ــال ــاكــــدونــ عــيــشــي تـــقـــلـــيـــدي. مــ
أبوابها  األمــيــركــيــة تفتح  واملــطــاعــم  املــقــاهــي 
دخول  عنوان  الصحراء.  حاضرة  بالعيون 
ماركة جديدة ليس للمنافسة النعدام وجود 
تــنــافــســيــة حــقــيــقــيــة فـــي مــديــنــة يــغــلــب على 
مزاجها االقتصادي نمط ريعي. وجود هذه 
أمــام خطوات عملية  املجال  املــاركــة سيفتح 
نحو غزوة ثقافية غربية. أكل وشرب غربي، 
كــوكــاكــوال، مــأكــوالت ســريــعــة ومــشــروبــات 
هــو سرعة  هــنــا  املــشــتــرك  أّن  علمًا  خفيفة، 

اإلنجاز، وبالتالي سرعة األكل.
ــي، مـــعـــروف  ــومــ ــة مـــقـــابـــل روتــــــني يــ ــرعـ الـــسـ
حياة  مقابل  وهادئة  بسيطة  حياة  بالبطء، 
ــال بـــا حــســيــب وال رقــيــب.  تــــرف، تــغــدق املــ
الحياة الغربية األميركية مقابل حياة أناس 

كانوا باألمس القريب حديثي املدنية. غزوة 
مـــاكـــدونـــالـــدز فــتــح غــربــي وانــتــشــار لعيش 
ــيــبــرالــي. كـــل هــذا  مــخــتــلــف، تــفــكــيــر مــــادي ل
أعرفه في املنحى العام لتطّور األحداث، ولكن 
باختصار شديد إّن ما يجري هو االنتحار 
ْص، وطبعًا؛ 

ّ
ل
َ
خ

ُ
بعينه، وذلك تمهيدًا ملجيء امل

ال أتحدث عن املخلْص هنا بصفتِه عيسى 
ــَر، إنــه  ــ ــوٍع أخـ ـــٍص مـــن نــ

ّ
ـــل

َ
املــســيــح، ثــمــة  ُمـــخ

بــاخــتــصــار شـــديـــد، بــشــار وجــحــافــلــه الــتــي 
وافــدة وهوية  لها غبار. مع طبيعة   

ُّ
ق

َ
ُيش ال 

عوملية زاحفة؟
إنه الزحف األميركي الذي يحمل على أكتاف 
 البيوتات 

ّ
البقر، فهو يستعد للدخول إلى كل

ألن  مواجهته،  على  يقدر  أحــد  فــا  والخيم، 
لقمة  أدلــوجــة تحميه سيصبح  يملك  من ال 
لــقــوة خــارقــة، نجحت فــي اكتساح  ســائــغــة 
باد التنني األحمر، فكيف بصحارى تنبعث 
منها رائحة التقليد والرغبة في املضي نحو 

عالم أرحب من عالم الخيم الضيقة.
محمد األغظف بوية )المغرب(

املــبــاركــة تحت وطـــأة احــتــال صهيوني غــاصــب لحقوقها  تـــرزح األرض 
التاريخية وقضاياها الوطنية منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمان، 
وهو يجسد هول املعاناة في أشــّد حاالتها املريرة، حيث ال يتوقف عند 
تنكيل أهلها وتحويلهم إلى كيانات مشّردة في أراضي التشتيت فحسب، 
 مقدراتها وخيراتها الوفيرة لصالح وجوده الا شرعي، 

ّ
بل بمصادرة كل

القسري،  االضــطــهــاد  وصــنــوف  الــهــوان  فظاعات  لكل  وتعريض شعبها 

املــتــكــررة. ومــن األشياء  التافهة وحماقاته  نــوازعــه  والـــذي ال يتوقف عــن 
الباعثة على األسى أن فلسطني ابتليت باحتال جاثم وغول متوحش، ال 
يراعي فيها خيارات ناعمة، غير السعي النتزاع الحق الطبيعي من أيادي 
وإسقاط  القضية  مصير  لتبديد  تسعى  ســافــرة،  بــاعــتــداءات  مستحقيه 

مكانتها التاريخية من ضمير وجدانها الجمعي.
فوزي الحقب )اليمن(

الداخل   جها تاما ما يجري في 
ُ

ــي أجهل
ّ
أن ُمْعتِرفًا  ِقـــرُّ 

ُ
وأ  مقرا، 

ُ
أعــتــِرف

، لكن ما حدَث سابقًا، ويحدث 
َ

ني ال أريُد أْن أعرف
ّ
 عن أن

ً
السوري فضا

راِهنًا في إدلب الغراء ودرعــا، هو ما كان يحدث في حمص والرقة ودير 
أّن رجا،  أيضًا تحكي،   

ُ
والصحف الكتُب  الضحية. تحكي  الــزور وحلب 

بامتياز، وكان  السادات بمرتبة مشعِوذ  أنور  كان يعمل مستشارًا عند 
اسمه حسن التهامي، وألن الوقت، آنــذاك، كــان وقــت تهيئة الــظــروف، بما 
فيها الظروف امليتافيزقية لدخول مصر في العصر اإلسرائيلي، فقد ذهب 
أّن   محددًا: هل صحيح 

ً
التهامي إلى بريطانيا ليسأل حاخاماتها ســؤاال

نبوءة قيام الساعة تقول باجتماع كافة يهود العالم قاطبة في فلسطني، 
تمهيدًا لذبحهم عن بكرة أبيهم، وأمهم أيضا!

يقول املشعوذون الذين يعملون بمرتبة مؤرخني أّن الحاخامات قد ذهلوا 

أنهم  لوا 
َّ
َمث أو  حــاولــوا  وأنهم  معلومات حساسة،  بهكذا  الــســادات  ملعرفة 

حاولوا التملص من اإلجابة، لكنهم لم يجدوا مناصًا من اإلقرار بصحتها.
ُه إلى السادات الذي كان يتوق  َسرَّ

َ
وهكذا عاد حسونة بالجواب الشافي، فأ

توقًا شديدًا إلى ذبِح اليهود عن بكرة أبيهم وأمهم أيضا، مما دفعه الى أن 
ِكُر هذه الحدوتة 

ْ
ذ

َ
يطير طيرانًا الى القدس، ويا طيرة.. طيري يا حمامة. أت

 أن أفهم ما 
ً

وأنا أحاول أن أرجَم الغيب رْجمًا بحجارٍة  ِمْن أسئلة، محاوال
يجري في إدلب على األقل، فيأتيني الجواب سورياليًا: أين منه سلفادور 
دالي؟ كانت الُحّجة الجاهزة في ما خّص ما حدث في الحسكة الغّراء، أنها 
فّية من جهة أخرى، 

َ
وقعت بني ناري داعش من جهة وطموحات األكراد الخ

ولكن ما هي الحجة في ما يحدث في إدلب ودرعا على األقل.
عدنان سقول )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

سعد كيوان

السياسية  التعبئة  وبــدأت  الطبخة،  استوت 
الــطــائــفــي، والتخويف  واإلعــامــيــة والــشــحــن 
ــنـــازح والـــاجـــئ، وشـــد وتـــر العصبية  مـــن الـ
الــلــبــنــانــيــة، تــفــرز نــتــائــجــهــا. الــعــنــوان املعلن 
لهذه الحملة هو الدفاع عن الجيش اللبناني 
»ســـيـــاج الـــوطـــن وحـــامـــي أمــنــه وحـــــدوده من 
اإلرهابيني«. علما أن ال أحد تعّرض للجيش 
بكلمة. أما املبطن واملضمر فخطير وخبيث 
عن  ناهيك  وفتنوي،  واستبدادي  وسلطوي 

رائحة العنصرية التي بدأت تفوح. 
بدأت الحملة على مواقع التواصل االجتماعي 
تنافس مزايدة في التهليل للجيش واإلشادة 
به، وشتم النازحني السوريني، خصوصا في 
أوســاط املراهقني والجهلة، بدأت تنتقل إلى 
التعبئة  تليها  ثم  وتتوسع،  اإلعــام  وسائل 
فــي الــشــارع وعــلــى الــلــوحــات اإلعــانــيــة. وها 
 كــل الخافات 

ً
هــي تــدخــل كــل بــيــت، متخطية

واملذهبية.  الطائفية  واالنتماءات  السياسية 
ُيــمــّس، وال يمكن إبــداء  الجيش ال ُينتقد وال 
أي ماحظٍة تجاه ما يقوم به. وال يجب حتى 
ُيــؤتــى على ذكـــره على أي شفة أو لسان،  أن 
األنظمة  ظل  في  كما  والحمد،  التبجيل  غير 
العسكرية. أنه يقاتل ويستبسل في مواجهة 
»داعـــش« وجبهة  مثل  اإلرهـــاب وتنظيماته، 
الــنــصــرة املــتــغــلــغــلــة بـــني الـــنـــازحـــني، بحسب 
 

ّ
الحملة. حتى عندما يخطئ، وجل أصحاب 
في  أخـــطـــأ  وأن  حــصــل  وإذا  يــخــطــئ،  ال  مـــن 
الــتــعــاطــي مــع بــعــض مــن تــم اعتقالهم خــال 

أحمد ماهر

 أن يـــكـــون يــــوم 30 يــونــيــو 
ً
لـــم تــكــن مـــصـــادفـــة

موعد زيادة أسعار الوقود في مصر، والذي 
والنقل  الكهرباء  أســعــار  فــي  ــادة  زيـ ستتبعه 
والــســلــع الــغــذائــيــة. شــيــطــان مـــن اخـــتـــار هــذا 
املوعد، فهو خير موعد لكيا يكون هناك رد 
فعل حقيقي من القوى السياسية، إنه موسم 
ــذات أو  ــ الــتــنــاحــر والــتــنــابــذ، ومـــوســـم جــلــد الـ
الــلــوم على اآلخــريــن، فبالتالي يصعب  إلــقــاء 
أي تــــحــــّرك جـــمـــاهـــيـــري مـــنـــظـــم فــــي األثــــنــــاء، 
ــفــتــرض أن  فــاملــجــمــوعــات الــســيــاســيــة الــتــي ُي
تقود أي حراٍك متفّرغة للتاسن والبكائيات، 

بدال من التحّرك املنظم الفّعال.
مــا زال صــديــق يـــســـاري، أعــتــبــره مــن القائل 
املــخــلــصــني ملــبــادئــهــم، يــدافــع عــن أفـــكـــاره بكل 
شــجــاعــة، مهما كــانــت خـــارج الــســيــاق الــعــام، 
أو املـــوجـــة الــعــاتــيــة، كــتــب، قــبــل أيـــــام، ينتقد 
صــمــت الــيــســار وحــالــة املــفــاجــأة بــعــد قـــرارات 
زيـــادة األســعــار، فلكل فصيل أولــويــاتــه، فــإذا 
كانت جماعة اإلخوان املسلمني واملجموعات 
املوالية واملنبثقة قد اختاروا معركة الشرعية 
مجموعات  فهناك  املــعــزول،  الرئيس  وعـــودة 
أخرى اختارت معركة مصرية جزيرتي تيران 
وصنافير، ويتزعم هذا التحّرك جزء كبير من 
الــتــيــار الــنــاصــري )غــيــر املــوالــي لعبد الفتاح 
باإلضافة  الــعــســكــريــة(،  واملــؤســســة  السيسي 
فلذلك  والــثــوريــة،  الشبابية  املــجــمــوعــات  إلــى 
ـــا بــاملــجــمــوعــات الـــتـــي تــنــتــمــي إلــى  ــان حـــرّيً كــ
اليسار ويسار الوسط أن تكون أولويتهم في 
مواجهة  وكيفية  االقــتــصــادي،  األداء  معركة 
آثــــــار إجـــــــــراءات الــتــقــشــف والــنــيــولــيــبــرالــيــة. 
ــان مــن الــعــجــيــب أن يــتــفــاجــأوا بما  ولـــذلـــك، كـ
ــــدث، واألغــــــرب أال تـــكـــون هـــنـــاك خـــطـــة، وال  حـ
نيات لوجود خطة، وال نياٍت ألي تحّرك من 

عــمــلــيــات مـــواجـــهـــة عــلــى الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
الــلــبــنــانــيــة-الــســوريــة، وأّدى هـــذا الــخــطــأ إلــى 
وقـــوع أربـــع ضــحــايــا، فــمــن غــيــر املــســمــوح أن 
بـــإجـــراء تحقيٍق  يــطــالــب  ــٌد، أو أن  ــ يــحــتــج أحـ
لكشف حقيقة ما حصل، حفاظا على حقوق 
املوقوف، حتى تثبت إدانته، أو بهدف معرفة 
حقيقة ظروف من قضى، وحفاظا، في الوقت 
عينه، على دور الجيش وسمعته وحصانته.  
 لبناني بطبيعة 

ٌ
وألن أحدا تجّرأ، وهو طرف

ــــزي ســلــمــي  ــــى اعـــتـــصـــام رمــ ــا إلـ ــ ــال، ودعــ ــحــ الــ
املوقوفني والضحايا،  مرخص، تضامنا مع 
ومطالبا بكشف حقيقة ما حصل مع هؤالء 
ــــاص، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن جــنــســيــتــهــم  ــــخـ األشـ
وانتماءاتهم، ارتفعت أصواٌت تهّدد بالثبور 
ــور. واشـــرأبـــت أعـــنـــاق وأبــــواق  ــ وعــظــائــم األمــ
 حملة شعواء على 

ً
مأجورة ومسعورة مطلقة

أمننا«  على  »املعتدين  السوريني،  النازحني 
و»املــتــنــّكــريــن لــحــســن الــضــيــافــة«، و»نــاهــبــي 
خيراتنا ولقمة عيش أبنائنا« و.. و.. وحولت 
معادية  تظاهرة  إلى  االعتصام  البروباغندا 
للجيش اللبناني. وأعلن »سعاة الخير«، من 
حاقدين وبقايا أجهزة، عن تظاهرة مضادة، 
تضامنا مع الجيش في املكان نفسه. ووسط 
هذا املناخ املسموم، اندفع متهورون ليا إلى 
مــطــاردة بعض الــنــازحــني، واالعــتــداء عليهم 
الداخلية  وزارة  ســارعــت  عــنــدهــا،  بوحشية. 
التحّرك لضبط األمـــور، قبل حصول ما  إلــى 
حمد عقباه. وقد دفعت الوقاحة بالسفير 

ُ
ال ت

ــدار بــيــاٍن  ــ الـــســـوري فـــي بـــيـــروت إلـــى حـــد إصـ
يــديــن فــيــه »املــعــامــلــة الــســيــئــة الــتــي يتعّرض 

األساس. ملاذا كانت قرارات السيسي مفاجأة، 
وقـــد كـــان أعــلــن عــنــهــا تفصيا قــبــل بــشــهــور. 
ولعلنا نتذّكر رد الفعل العصبي الذي صدر 
من السيسي، عندما حاول أحد نواب البرملان 
مــنــاقــشــتــه فـــي تــأجــيــل قــــرار تــخــفــيــض الــدعــم 

وزيادة أسعار الوقود.
إنــه أعلن عن هــذه السياسات قبل توليه  بل 
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
تعّمد وأصـــر على عــدم اإلعـــان عــن برنامج 
ــيـــا تــــكــــون هــــنــــاك تـــعـــهـــدات  ــكـ ــي، لـ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
واضــــحــــة يــمــكــن مــحــاســبــتــه عــلــيــهــا. ولـــكـــن، 
ــن خـــــال األحـــــاديـــــث الـــصـــحـــافـــيـــة الــقــلــيــلــة  مــ
فــي أثــنــاء الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة، كــانــت هناك 
تصريحات للسيسي ضد فكرة الدعم، وضد 
فــكــرة الــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة، وضـــد مــبــادئ 
ــذا  الــــعــــدالــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن األســــــــاس. وهــ
مــا جعله يــســارع إلـــى تطبيق أســـوأ نــمــاذج 
النيوليبرالية التي ترفع عن كاهل الدولة أي 
أيــة ضوابط أو قيود  مسؤولياٍت، ومــن دون 
عــلــى املـــمـــارســـات االقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة، 
ــارع مــــــع الــــســــمــــاح  ــ ــــصـ ــتـ ــ وتــــــتــــــرك الــــــســــــوق يـ
اجتماعية  مــســؤولــيــة  دون  مـــن  بــاالحــتــكــار، 

على الدولة.
قـــد تــنــجــح الـــســـيـــاســـات الــنــيــولــيــبــرالــيــة في 
بــعــض الــتــجــارب واملــجــتــمــعــات، وفـــي الـــدول 
الـــتـــي فــيــهــا مـــؤســـســـات وســـلـــطـــات مــتــوازنــة 
وشفافية ورقابة، لكن ما يزيد الطني بلة في 
هذه األزمة أنه ليس للشعب املصري دور في 
الــذي ُيفترض  الــقــرارات والخطط، وهــو  تلك 
ــــذي ُيــفــتــرض أنــه  ــه صــاحــب املــصــلــحــة، والـ أنـ
الذي عليه أن يتحمل ليستفيد مستقبا بعد 
الــخــروج مــن عنق الــزجــاجــة الضيقة التي ال 
السنني.  عــشــرات  منذ  فيها  نــزال محشورين 
ناقش،  البرملان  فــّوض، وال  الشعب  ال  ولكن، 
وال حتى الحكومة التي ُيفترض، على الورق، 

والخبيث  الكثيف  الــغــطــاء  هــذا  دخـــان  تحت 
املـــشـــحـــون بـــالـــســـمـــوم الـــعـــنـــصـــريـــة »مــعــركــة 
تحرير جرود عرسال« اللبنانية من إرهابيي 
»الـــنـــصـــرة« الـــتـــي مــهــد لــهــا حــــزب الـــلـــه منذ 
يوليو/   21 الجمعة  فجر  وأطلقها  أسابيع، 
 قّررها وافتعلها 

ٌ
تموز الجاري. وهي معركة

اللبناني  الله بمفرده، ووضع الجيش  حزب 
ــر الـــواقـــع، بــعــد أن تـــم تــوريــطــه في  ــام األمــ أمــ
مـــعـــارك تــطــهــيــر تــمــهــيــديــة، اصـــطـــدم خالها 
الذين  أربعٍة بظروف غامضة من بني  بوفاة 
تـــم تــوقــيــفــهــم خـــال املـــداهـــمـــات. وقـــد مــّهــدت 
هـــذه الــواقــعــة الــطــريــق أمــــام حــمــلــة التعبئة 
والتجييش مع الجيش، وضد النازحني. وقد 
املعركة  لهذه  األســدي  الحربي  الطيران  مهد 
مــنــذ أكــثــر مـــن أســـبـــوع بــــغــــاراٍت عــلــى جـــرود 
عرسال داخل األراضــي اللبنانية، فيما بدت 
الصمت  تــلــتــزم   ،

ً
مــربــكــة اللبنانية  الــحــكــومــة 

حيال انتهاك طيران بشار السيادة اللبنانية. 

تدر  إنتاجية وتنموية مستدامة،  مشروعاٍت 
ــل 

ّ
الــبــشــريــة، وتــشــغ ــوارد  ــ املـ دخــــا، وتستثمر 

األيدي العاملة بشكل مستدام، وليس مؤقتا.
هل يجرؤ مجلس الوزراء، أو البرملان، مناقشة 
السويس،  قناة  تفريعة  جــدوى  في  السيسي 
من  الجنيهات  مــلــيــارات  مــن  استهلكته  ومـــا 
مّدخرات املصريني؟ هل يجرؤ مجلس الوزراء، 
أو البرملان، مناقشة السيسي في حلمه الكبير 
في العاصمة اإلدارية الجديدة التي تستهلك 
ا  املـــــوارد املــالــيــة والــبــشــريــة، وتــســتــهــلــك جـــزء
كبيرا من امليزانية والقروض؟ هل يجرؤ أحد 
نواب السيسي في مجلس النواب أن يعترض 
عــلــى مــخــالــفــة املــيــزانــيــة الــجــديــدة الــدســتــور، 
بعد االقتطاع من ميزانية الصحة والتعليم، 
ــقـــروض الــكــثــيــرة الــتــي  أو االعـــتـــراض عــلــى الـ
ستعاني منها األجيال املقبلة سنوات طويلة.
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــح الــــــســــــيــــــاســــــات االقــ ــجـ ــ ــنـ ــ قــــــــد تـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي دول أخــــرى مـــع اخــتــاف 
ــود شــفــافــيــة ومــحــاســبــة  ــ ــع وجـ ــظــــروف، ومــ الــ
وحـــكـــم رشـــيـــد ومــظــلــة اجــتــمــاعــيــة، لــكــن تلك 
التي  السياسات تكون وبــاال في حالة مصر 
وغياب  والفشل  اإلداري،  الــتــّرهــل  مــن  تعاني 
الشفافية واملحاسبة، ستزيد تلك السياسات 
األمور تدهورا في ظل سياسة الصوت الواحد، 

أما جماعة »املمانعة« فيبّررون هذا االنتهاك 
بـــأنـــه يـــعـــود إلــــى عــــدم تــرســيــم الــــحــــدود بني 
الــبــلــديــن، عــلــمــا أن مـــن رفــــض كـــل مــحــاوالت 
الترسيم هو النظام السوري، سواء باملباشر 
التحضير ملعركة  تــم  املــتــحــدة.  األمـــم  أو عبر 
عرسال بإتقان، وعلى أكثر من مستوى، أوله 
إحــــراج الــجــيــش وإجـــبـــاره عــلــى الــلــحــاق بما 
يقّرره حزب الله، بسبب غياب أي قرار رسمي 
حــكــومــي. وثــانــيــا، عبر إيــجــاد مــنــاخ لبناني 

حاضن ومعاد للنازحني. 
»املمانعة«  وثالثا، مواكبة من وسائل إعام 
ــة، وتـــتـــكـــلـــم عــن  ــركــ ــعــ الــــتــــي راحـــــــت تــــــــرّوج املــ
تــفــاصــيــلــهــا وإحـــداثـــيـــاتـــهـــا قــبــل حــصــولــهــا. 
وواضــــح أن الــهــدف الــجــوهــري لــلــمــعــركــة أن 
ــــف نــســمــة مــن  مــنــطــقــة عــــرســــال )نـــحـــو 50 ألـ
كــأداء في طريق تحرير  ة( تشكل عقبة 

ّ
السن

املزعومة؟(  األســد  )دويلة  الساحلي  الشريط 
من دمشق نحو حمص والاذقية.

وللمفارقة، رسمت صحيفة األخبار اللبنانية 
ــة فــــي عـــددهـــا  ــركـ ــعـ ــات املـ ــريـ ــن مـــجـ صــــــورة عــ
الهجوم،  بــدء  مع  بالتزامن  الــصــادر صباحا 
ــــراج،  بـــوضـــوح، ومــــن دون أي إحـ واعـــتـــبـــرت 
والجيش  الــلــه  حــزب  معركة يخوضها  أنــهــا 
املعركة  أن   

ً
جازمة للتقرير  وقدمت  السوري. 

يزيد على 300  ما  قريبًا بتحرير  »ستنتهي 
كــلــم مــرّبــع مــن ســيــطــرة اإلرهــابــيــني عــلــى يد 
الجيش  م 

ّ
السوري، ليتسل املقاومة والجيش 

السورية  ــ  اللبنانية  الحدود  اللبناني الحقًا 
»خالية من اإلرهاب«.

)كاتب لبناني(

أو يعترض، سيظل  وتخوين كل من يناقش 
ــــون كــبــيــرة، ليستطيع  يــقــتــرض بــفــوائــد وديـ
تــحــقــيــق أي إنــــجــــازاٍت ســريــعــة، تــســاعــده في 
تثبيت حكمه، سيطبق روشتة البنك الدولي 
املـــدمـــرة الـــتـــي تــشــجــع املـــشـــروعـــات الــربــحــيــة 
الــســريــعــة، والــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
التقشف،  إلى تطبيق سياسات  تدعو  والتي 
وتقليل اإلنفاق على الصحة والتعليم واملظلة 
االجتماعية، فسيزداد األمر تفاقما بالتأكيد. 
أو مصلحة  الــنــاس،  تعنيه معاناة  لن  ولكن، 
املـــصـــريـــني، فـــاملـــهـــم هــــو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى دولــــة 
املــصــالــح والــشــبــكــات الــســريــة، حــتــى تنتهي 
السلطة  تسليم  ويتم  الرئاسيتان،  الفترتان 

لوريث جديد من األهل والعشيرة.
ــو مـــفـــاجـــأة  ــ ــوع، وهــ ــ ــــوضــ ــى املــ ــ وبــــالــــعــــودة إلــ
املــجــمــوعــات املــعــارضــة، وخــصــوصــا اليسار، 
على الرغم من وضوح توجهات السيسي منذ 
أو  التنظيمات  أو  املجموعات  وهــذه  البداية، 
األحزاب اليسارية، باإلضافة إلى املجموعات 
الــشــبــابــيــة والــثــوريــة هــي الــتــي يــفــتــرض بها 
أن تـــكـــون الـــقـــائـــدة واملــــبــــادرة واملـــحـــركـــة ألي 
تحّركاٍت معارضٍة لتلك السياسات املجحفة، 
ســتــجــد أن حــــال الــيــســار املـــصـــري كـــحـــال كل 
والــثــوريــة  السياسية  واملــجــمــوعــات  ــزاب  األحــ
والشبابية، مهلهل، ضعيف، منقسم. يعيش 
تحت التهديد الدائم والحصار الدائم، ينتظر 
املعجزة التي ال يعرف أحــٌد من أيــن وال متى 
ــا يــتــطــلــب أن يـــتـــولـــى أحـــد  ــو مــ ــ ــأتـــي، وهـ ــتـ سـ
)شخٌص أو مجموعة من األشــخــاص( مهمة 
الحلول  وطــرح  والنقاش  والتفكير  التنسيق 
والــبــدائــل وخــطــط الــتــحــّرك، وهـــي، مــن وجهة 
نـــظـــري، مــهــمــة صــعــبــة وخـــطـــيـــرة، فـــي الــوقــت 
أن  د أي تحرك، قبل 

ْ
الــذي يتم فيه وأ الحالي 

يبدأ، بل وقبل التفكير فيه.
)ناشط مصري(

لها السوريون من قبل البعض« في لبنان؟! 
الـــخـــطـــوة األولــــــــى إذا إيــــجــــاد مــــنــــاٍخ مــعــاد 
للنازحني السوريني الذين هم بمعظمهم من 
معارضي النظام، ولجأوا إلى لبنان هربا من 
تسويق  ثــم  املتفجرة.  األســـد  ببراميل  القتل 
النزوح أصبحت مخترقة  أن مخيمات  فكرة 
من إرهابيي »داعش« وجبهة النصرة الذين 
الجيش  على  لاعتداء  بالنازحني،  يتلطون 
كــمــا يــــرّوج حـــزب الــلــه مــنــذ فــتــرة. وبــالــتــالــي، 
تــألــيــب الــجــيــش ضـــد الـــنـــازحـــني، ووضــعــهــم 
في مواجهٍة معه، بالتزامن مع إحداث مناٍخ 
الــحــقــد والــكــراهــيــة والعنصرية  تــعــبــويٍّ مــن 
تجاه السوريني، واللعب على خلفية مخزون 
الـــذاكـــرة، الــحــديــثــة فــي مــطــلــق األحـــــوال، عبر 
الــخــلــط بـــني الــشــعــب الــــســــوري ومـــمـــارســـات 
النظام السوري وأجهزته التي حكمت لبنان 

ثاثني سنة. 
ــثــــانــــيــــة هـــــي إيـــــهـــــام الــــنــــازحــــني  الــــخــــطــــوة الــ
ــوا غير  ــاتـ الـــســـوريـــني، فـــي املـــقـــابـــل، بــأنــهــم بـ
آمــنــني، وغــيــر مــرغــوب فيهم فــي لــبــنــان، وإن 
إلــى سورية هي الخيار األسلم لهم.  الــعــودة 
ولكن، إلى أين؟ يحاول هنا حزب الله الضغط 
عــلــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، إلجـــبـــارهـــا على 
فتح حــوار مــع بــشــار، واالعــتــراف بشرعيته، 
التي  النازحني  عــودة  بشأن  معه  والتنسيق 
ــى »املـــنـــاطـــق اآلمــــنــــة« الــتــي  ــو إلــ يــضــمــنــهــا هـ
أنها  نقتنع  أن  نريد  وطبعا  عليها.  يسيطر 
مــزحــة، ولـــو ســمــجــة، إال أن هـــذه املـــنـــاورة لم 
تنطل على رئيس الحكومة وحلفائه من غير 
تمرير  واألهـــم  الثالثة  الخطوة  »املمانعني«. 

أنها تعمل ملصلحة املواطنني، لديها أي قدرة 
ــور تــدار  ــة شـــيء، األمــ عــلــى مــنــاقــشــة أو دراســ
عزبة  أو  شخصية  ممتلكات  كــانــت  لــو  كــمــا 

للسيسي وعشيرته.
ــد مــنــاقــشــة مـــيـــزانـــيـــة الـــقـــوات  ــ ال يـــجـــوز ألحـ
املــســلــحــة، وال مــشــروعــاتــهــا، وال اقــتــصــادهــا 
الــســري، ال يــجــوز للبرملان االقــتــراب مــن تلك 
الــقــضــيــة، ومــنــاقــشــة الــتــفــاصــيــل، كــمــا يحدث 
فيها  الــتــي  املتقّدمة  الديمقراطية  الـــدول  فــي 
التفاصيل  أدق  مناقشة  مؤسسات تستطيع 
حــــــول الـــتـــســـلـــيـــح واملــــيــــزانــــيــــة والـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية، وتحاسب املقّصرين، مهما كانت 
الــدول  باملناسبة  وهــي  حساسة،  مناصبهم 
املصري  الجيش  منها  يحصل  التي  نفسها 
عــلــى تــســلــيــحــه وتـــدريـــبـــه واملـــعـــونـــات، نحن 
نعيش في وْهم فاشل، أو رهان خاسر، بشأن 
القوات املسلحة التي تركت مهامها، وتدخلت 
في كل شــيء في حياة املصريني، وأصبحت 
دولة داخل الدولة، أو بديا للدولة املصرية، 
الــخــدمــات  الــقــوات املسلحة بــكــل  أو أن تــقــوم 
واملشروعات، مع تجاهل أن هذا ما يزيد من 
تكاسل الـــوزارات واألجهزة اإلداريـــة، وزيــادة 

تواكلها وترّهلها وفسادها.
ال يـــجـــوز، فـــي مــصــر، لــلــحــكــومــة أو لــلــبــرملــان 
ــات الـــســـيـــســـي الــــكــــبــــرى،  ــ ــــروعـ ــــشـ مـــنـــاقـــشـــة مـ
ــه الــــتــــي تــســتــهــلــك مـــعـــظـــم مــيــزانــيــة  ــ ــامـ ــ وأحـ
املصريني، حتى وإن كانت مشروعاٍت ال عائد 
وإن  حتى  املصريني،  باقي  على  لها  حقيقيا 
واملهندسني  والعلماء  الخبراء  معظم  أجمع 
أنها مشروعاٌت فاشلة، ال جــدوى منها  على 
الـــذكـــرى، مــثــل ملوك  ســـوى الــشــهــرة وتخليد 
الــفــراعــنــة، حتى وإن أجــمــع خــبــراء االقتصاد 
وتهدرها، حتى  ثــروات مصر  أنها تستنزف 
وإن أجــمــع خــبــراء االقــتــصــاد أن األجــــدى هو 
اســتــغــال الـــقـــروض واملـــــــوارد املــــحــــدودة في 

لبنان وهذا التحريض العنصري 

المفاجأَة غير المفاِجئة في مصر

إيهام النازحين 
السوريين بأنهم 
باتوا غير آمنين 

وغير مرغوب 
فيهم في لبنان

اليسار المصري 
مهلهل، ضعيف، 

منقسم. يعيش 
تحت التهديد 
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